Curso “Auditoria Clínica a Normas Clínicas”
Exmo. (a) Senhor (a)
Dr. (ª.)
A Direção-Geral da Saúde e a Ordem dos Médicos têm o prazer de convidá-lo/a a participar no curso online “Auditoria Clínica a Normas Clínicas”. Este curso é gratuito, dirigido exclusivamente à classe médica e
estará disponível a partir de 27 de maio (ver link infra).
O curso está integrado no Projeto NAU-Ensino e Formação à Distância da Administração Pública para
Grandes Audiências, que corresponde a uma iniciativa técnica e operacional: de suporte à publicação e
dinamização de conteúdos em formato Massive Open Online Course (MOOC).
Em 2011 foi estabelecido um protocolo de cooperação entre a Direção-Geral da Saúde e a Ordem dos
Médicos, no qual se estabelece, na sua cláusula 2ª, a formação de médicos auditores e a realização de
auditorias clínicas.
Nesse âmbito, o curso “Auditoria Clínica a Normas Clínicas” pretende transmitir conceitos sobre auditoria
clínica, sendo esta uma prioridade estratégica dos cuidados de saúde no Sistema de Saúde. Este curso
oferece uma abordagem teórica e inicial, que permitirá compreender o processo de auditoria clínica,
desenvolvido nos termos do referido protocolo, procurando promover uma adesão a esta metodologia e
uma ampla disseminação de uma cultura interna da prática da auditoria clínica.
Para participar no curso é fundamental:
• realizar o registo na Plataforma NAU. Caso necessite de algum apoio, poderá consultar, o link indicado
infra:
https://plataforma-nau.atlassian.net/wiki/spaces/PROD/pages/167116817/Como+registar+criar+conta+na+plataforma+NAU

• inscrever-se, através do seguinte link:

,clicando em "Matricular em AC102".
• Ao iniciar o curso deverá selecionar a opção “Formulário de Admissão”, de seguida selecionar a opção
“Caracterização”, e por último “Controlo de Acesso”, de modo a autenticar-se no site da Ordem dos
Médicos, acedendo ao link indicado.
https://lms.nau.edu.pt/courses/course-v1:DGS+AC102+2019_T1/about

Para mais informações sobre como navegar na Plataforma NAU, por favor, contacte a Equipa de Suporte
(ajuda@nau.edu.pt).
Para uma informação mais detalhada anexamos o programa sumário do curso.

Atentamente,

Graça Freitas
Diretora-Geral da Saúde

Miguel Guimarães
Bastonário da Ordem dos Médicos

